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Quan parlem d’inclusió social ens

vénen al cap tot un seguit de polítiques i

mecanismes encarats a inserir o reinserir

determinades persones i/o grups en les

societats que estan emergint. Aquestes

estratègies descansen en el supòsit que hi

ha posicions especialment vulnerables a

l’expulsió dels canals d’integració social,

però que és possible incidir-hi per mitjà

d’actuacions específiques. Tanmateix, cal

tenir present que la inclusió social és, abans

que res, una situació que es defineix pel seu

contrari, l’exclusió social, i que aquesta

ens remet a un nou enfocament de l’anà-

lisi de les desigualtats socials.

El binomi exclusió-inclusió ha esde-

vingut, des dels anys vuitanta, l’eina analí-

tica i explicativa per excel·lència de les refle-

xions teòriques sobre les noves situacions

de desavantatge i desigualtat socials. En el

debat obert que està tenint lloc en les instàn-

cies acadèmiques, polítiques i socials,

s’intenta superar el concepte de pobresa,

centrat fonamentalment en les carències o

els dèficits econòmics, mitjançant el d’exclu-

sió, cimentat en les desigualtats socials i les

limitacions en l’accés a determinats béns i

les possibilitats que comporten. En termes

generals, avui dia l’exclusió i la inclusió són

enteses com a processos interconnectats i

fluctuants de ruptura i connexió de les rela-

cions entre els individus i la societat que

està emergint, i, alhora, serveixen per cons-

truir categories analítiques, mecanismes i

fórmules d’intervenció social que s’adap-

tin millor als actuals processos de desi-

gualtat.

Les mutacions que han tingut lloc en

els processos productius i en el mercat labo-

ral, arrel de la crisi econòmica dels anys

setanta, han obert profundes esquerdes

socials, amb la qual cosa determinats indi-

vidus i grups socials han vist com es debi-

litaven o es trencaven alguns dels llaços

que els vinculaven a la societat de referèn-

cia. Aquesta pèrdua de pertinença social

es troba estretament unida a l’ampliació

dels marges de la vulnerabilitat social, és

a dir, a la democratització i la diversifica-

ció dels riscos socials en termes econòmics,

laborals, relacionals, etc. 

Així mateix, l’esgotament del model

de plena ocupació, sumat als canvis en les

estructures familiars i els cicles vitals dels

individus, han generat noves necessitats

socials. En altres paraules, han emergit

noves situacions de desigualtat social que

van, com hem dit, més enllà de la concep-

ció clàssica de la pobresa. 

La creixent polarització i fragmenta-

ció social, unida a la desregulació estatal i

els processos d’innovació tecnològica que

es troben en la base de les dinàmiques desi-

gualitàries, han conduït, en opinió d’alguns

autors,1 a l’establiment d’un model de

“doble ciutadania”. Aquest nou model de

societat comportaria diferents graus de per-

tinença i oportunitats socials i vitals entre

els ciutadans i ciutadanes, de tal manera

que s’establiria una barrera intangible però

efectiva entre “les persones de dins” i “les

de fora”, “les del centre” i “les dels marges”,

“les integrades o incloses” i aquelles per a

les quals s’ha esquerdat el vincle social, és

a dir, “les excloses”. Per tot això, en últi-

ma instància, tota anàlisi de l’exclusió ens

remet a una anàlisi dels drets socials i de la

ciutadania. 

Paral·lelament, aquesta ruptura del

consens entorn a les estructures de benes-

tar social ha originat canvis en la concep-

ció de la pobresa al si del debat científic

social, així com en l’orientació de la inter-

venció pública. En aquest context, el ter-

me “exclusió social” ha estat adoptat en

el marc de la política social de la Unió Euro-

pea com una noció que intenta superar

les definicions de pobresa adoptades ofi-

cialment per les instàncies europees fins al

moment.

L’aparició del concepte “exclusió
social” en els àmbits científic
i polític2

En les darreres dècades les nostres

societats han experimentat un seguit de

transformacions socioeconòmiques, labo-

rals, familiars... que han posat en dubte el

model de benestar social i han n’eviden-

ciat les limitacions per fer front als nous

reptes que es plantegen en matèria de polí-

tica social.

En aquest context, durant la dècada

dels anys vuitanta sorgeix el debat teòric i

ideològic sobre la pobresa i la seva relació

amb la desigualtat social. En l’àmbit

acadèmic dels Estats Units s’enceta una

reflexió teòrica sobre un nou tipus de
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1. Vegeu, especialment, les aportacions de José Félix Tezanos i

col·lab. a: TEZANOS, J.F. (ed.). Tendencias en desigualdad y exclu-

sión social. Madrid: Editorial Sistema, 1999.

2. Per a més informació sobre aquest punt i el següent, vegeu

A, A. “El concepto de exclusión social en política social”.

Unidad de Políticas Comparadas, Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas (CSIC). Document de Treball 02-01, gener

de 2002.
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Referències
pobresa, la que vindrà a constituir l’ano-

menada “infraclasse urbana”, que afecta

enormes bosses de població a les grans ciu-

tats. D’altra banda, a Europa es constata

l’aparició d’una “nova pobresa”, unida a

l’increment de l’atur, davant de la qual les

polítiques tradicionals dels estats de benes-

tar keynesians es mostren ineficaces. Així,

el temor a la dualització social i a la

dependència evidencien la necessitat de

buscar noves solucions, i s’argumenta la

conveniència de replantejar les polítiques

socials amb vista a la integració econòmi-

ca i la cohesió social. D’aquesta manera, la

política social deixa de veure’s com un ele-

ment de justícia per començar-se a con-

cebre com un mecanisme per a l’assistèn-

cia dels col·lectius més desavantatjats des

del punt de vista social. Emergeixen una

gran multiplicitat de programes assisten-

cials de caràcter fragmentari, mitjançant

els quals es pretén “incloure” o “reinte-

grar” en determinades “categories socials”

prèviament definides en termes laborals,

econòmics, formatius...

Aquest debat ideològic i polític cobra

especial importància en la França dels anys

setanta. A mitjan d’aquesta dècada, l’Admi-

nistració francesa delimita les categories

socials “excloses”, les identifica amb les de

l’assistència social, amb la qual cosa apa-

reixen les primeres aproximacions quan-

titatives al percentatge de població exclo-

sa, i es comencen a desenvolupar polítiques

específiques per a la seva “reinserció”. Així,

durant els anys vuitanta, la concepció de

ciutadania inclusiva, basada en la idea de

solidaritat pròpia del republicanisme

francès, evoluciona cap a les formes frag-

mentàries d’inclusió subjacents a la polí-

tica assistencialista. 

En el context de la “nova pobresa”,

“l’exclusió social” s’associa amb el con-

cepte d’atur i amb la inestabilitat dels vin-

cles socials, i el terme es generalitza pro-

gressivament en l’opinió pública, el món

acadèmic i els debats polítics.

El paper de les organitzacions
intergovernamentals en el debat
sobre les desigualtats socials 

En el ressorgiment del debat sobre la

pobresa que ha conduït a l’aparició dels

conceptes d’exclusió i inclusió social en les

polítiques socials, hem de subratllar el

paper de les institucions europees. De fet,

ja durant la dècada dels anys vuitanta, orga-

nitzacions intergovernamentals com

l’ONU, l’OIT, l’OCDE, el Consell d’Europa

o la Unió Europea, van impulsar el debat

sobre la pobresa i les noves formes de desi-

gualtat social mitjançant diversos treballs

d’investigació.

Al final dels vuitanta i principi dels

noranta, la Comissió Europea es va plan-

tejar com a objectiu establir una dimen-

sió social per a la política de la Unió Euro-

pea, per mitjà de l’impuls, el debat, l’acció

i la investigació de la pobresa. 

Així, amb la definició del I Programa

Europeu de Lluita contra la Pobresa (1975-

1980), en el qual s’entenia la pobresa com

la resultant de la desigual participació

econòmica en termes estrictament mone-

taris (de distribució de la renda o de la des-

pesa), es trasllada la responsabilitat

d’aquestes situacions als Estats membres.

Tant la Comunitat Europea com altres

col·lectius, institucions i organitzacions,

coincideixen a assenyalar la insuficiència

de les polítiques estatals.

El II Programa Europeu de Lluita con-

tra la Pobresa (1984-1988) emfatitza tam-

bé la manca de recursos, però ampliant el

seu contingut als de tipus social i cultural,

és a dir, a tots aquells mecanismes per mitjà

dels quals les persones, famílies o grups

es poden veure exclosos-inclosos en l’Estat

membre on viuen. La pobresa, doncs, és

vista com una forma d’exclusió en termes

de ciutadania plena.

Posteriorment, el concepte d’exclusió

social apareixerà citat en diversos progra-

mes i materials de la Comunitat Europea

(en el preàmbul de la Carta Social Europea

de 1989; i en la resolució del Consell de

Ministres del mateix any sobre la lluita con-

tra l’exclusió social), però no serà fins al 1991

quan el terme quedi fixat oficialment, mit-

jançant el Programa de la Comunitat Euro-

pea per a la integració econòmica i social

dels grups menys afavorits (Pobresa 3), i les

indicacions de l’Observatori de Polítiques

Nacionals de Lluita contra l’Exclusió Social.

L’exclusió social, segons la Comunitat

Europea, és quelcom més que les desigual-

tats monetàries i també més que la desi-

gualtat social. Es tracta d’un fenomen que

afecta sectors amplis de població i implica

el risc de derivar en una societat dual o frag-

mentada. A més, l’exclusió social ve dona-

da per la negació o la no-observança dels

drets socials, i incideix en el deteriorament

dels drets polítics i econòmics dels ciuta-

dans i ciutadanes, però, tanmateix, és sus-

ceptible d’intervencions polítiques. 
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No obstant això, des dels anys noran-

ta i fins a l’actualitat, les nocions d’exclu-

sió i inclusió social s’han mantingut con-

fuses, ja que varien en funció dels països

on s’apliquen, els tipus de prestacions a

què s’al·ludeix, i les disciplines acadèmi-

ques des de les quals s’utilitzen. D’altra

banda, el concepte d’exclusió social enca-

ra no ha aconseguit desvincular-se d’altres

termes amb els quals les ciències socials

s’han referit als sectors més vulnerables o

desafavorits de la societat, tals com mar-

ginació, precarietat, pobresa, privació,

infraclasse, etc.

El paper de les grans escoles de
pensament i dels països membres

Les concepcions sobre l’exclusió social

en els estats membres de la UE han tendit

a minimitzar l’extensió del fenomen, i l’han

identificat com un problema que afecta

sectors reduïts de la població, que es tro-

ben en una situació de gran precarietat en

la qual s’acumulen mancances de diferent

tipus. No obstant això, com indiquen Louis

Lemkow i altres,3 les diverses postures dels

Estats membres també tenen a veure amb

tradicions de pensament pròpies, que han

posat l’accent del debat social en diferents

aspectes.

Així, les escoles alemanyes han cen-

trat el debat en les desigualtats de tipus

cultural, i han adoptat les perspectives del

subjectivisme i el neofuncionalisme. Autors

com Jürgen Habermas i Nicolas Luhman4

analitzarien les desigualtats culturals mit-

jançant estudis biogràfics i de trajectòries

de vida.

D’altra banda, la tradició anglosaxo-

na s’ha apropiat tradicionalment del con-

cepte de pobresa i desigualtats socials des

d’una òptica quantitativista, i ha cimen-

tat el seu enfocament en la manca de recur-

sos econòmics i la distribució desigual de

la renda entre els col·lectius. Aital pers-

pectiva parteix del debat del “nou republi-

canisme” sobre les noves formes de comu-

nitarisme, i posa l’accent en el concepte de

ciutadania.

La tradició francesa, al contrari, par-

teix del debat sobre la “qüestió social”, i es

planteja el tema de les desigualtats socials

com un fenomen de caràcter estructural.

Amb tot, apareixen diferents escoles de pen-

sament que postulen interpretacions fins

a cert punt contradictòries sobre el feno-

men de l’exclusió social. Alguns autors, com

Pierre Bourdieu o Alain Touraine,5 sostenen

que aquestes desigualtats travessen el cen-

tre, i no la perifèria, de les societats euro-

pees. Tanmateix, la definició d’exclusió social

més coneguda i assumida per la comuni-

tat científica europea és la que postula Robert

Castel.6 Segons la seva opinió, el trencament

del model d’integració social basat en l’ocu-

pació assalariada i en les relacions de soli-

daritat familiars i comunitàries ha compor-

tat una fragmentació social que es podria

concretar en la formació de tres espais socials

en els quals es distribueixen els riscos

d’exclusió social de forma desigual. Així, hi

hauria una zona d’integració, seguretat o

estabilitat, seguida d’una zona de vulnera-

bilitat, precarietat o inestabilitat, i una zona

d’exclusió o marginació, al llarg de les quals

bascularien els individus en un procés estre-

tament vinculat amb el mercat laboral i la

3. LEMKOW, L.; TEJERO, E.; TORRABADELLA, L. Costos biogràfics en la

lluita pel benestar. Barcelona: Ed. Mediterrània, 2000.

4 HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa II. Crítica de la

razón funcionalista. Madrid: Taurus, 1987. I també LUHMANN, N.

Inklusion und Exklusion, a “Soziologische Aufklärung” 6, Die

Soziologie und der Mensch. Opladen, 1995. Esmentats per LEM-

KOW, TEJERO i TORRABADELLA (2000).

5. BOURDIEU, P. La misère du monde. París: Seuil, 1993. I també

TOURAINE, A. Crítica de la modernidad. Madrid: Temas de Hoy,

1993. Esmentats per LEMKOW, TEJERO i TORRABADELLA (2000).

6. Vegeu especialment CASTEL, R. La metamorfosis de la cuestión

social. Una crónica del asalariado. Buenos Aires: Paidós, 1997

(1a edició).

manca de xarxes socials de protecció.

L’exclusió social seria vista com una situa-

ció de forta irreversibilitat que afecta un per-

centatge moderat de població però que, no

obstant això, és susceptible d’intervenció

social. Aquesta intervenció hauria d’estar

encaminada a la “inserció social” dels indi-

vidus i les llars exclosos per la via econò-

mica, a través, fonamentalment, de la par-

ticipació en l’ocupació.

L’apropiació del concepte
d’exclusió social a l’Estat espanyol

En el cas espanyol, el terme d’exclusió

social s’emprà els anys vuitanta i principi

dels noranta sobretot per referir-se a la pobla-

ció demandant de renda mínima d’inserció.

Gran part dels professionals de les ciències

socials han assumit, amb modificacions, la

perspectiva de R. Castel, malgrat que no dei-

xi d’oferir algunes limitacions. 

Si bé la producció de coneixement

sobre exclusió i inclusió social a l’Estat es

troba actualment en una fase de creixe-
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ment que tendeix a la consolidació, com

apunten Pérez Yruela i altres,7 al llarg del

temps s’han succeït diversos enfocament

sobre la matèria, entre els quals destaquen:

• L’enfocament sociohistòric de la

pobresa, que l’entenia com a carència o

dèficit material. Sorgida en el context del

subdesenvolupament socioeconòmic i les

desigualtats de l’estructura social dels anys

trenta i quaranta, aquesta concepció esti-

gué present durant les dècades de les grans

onades migratòries intraestatals i fins als

anys setanta.

• L’enfocament sociològic de la pobre-

sa, que l’entén com a fenomen multidi-

mensional. Aquesta perspectiva fou l’assu-

mida pels Informes FOESSA durant els anys

seixanta i fins a mitjan anys vuitanta.

• L’enfocament estructuralista de la

pobresa, que la vincula a la lògica d’un sis-

tema capitalista exclusor per definició.

Vigent des dels anys noranta i subscrita

per autors com Josep MariaTortosa.8

• L’enfocament multidimensional de

l’exclusió social, amb el qual l’Estat espa-

nyol va entrar en el debat europeu sobre

les desigualtats. Aquesta perspectiva, pre-

sent des del final de la dècada dels vuitan-

ta, és la més comuna entre els professio-

nals de les ciències socials, i destaquen les

aportacions de Miguel Laparra,9 Víctor

Renes10 i José Félix Tezanos, entre d’altres.

Els debats oberts sobre l’exclusió
social 

La discussió teòrica i metodològica

sobre l’exclusió social encara avui és ober-

ta. Malgrat els punts d’acord assolits per la

comunitat científica i les administracions,

resten alguns temes de fons per concretar,

especialment pel que fa a les definicions

terminològiques. D’altra banda, la matei-

xa conceptualització de l’exclusió social ha

obert nous interrogants sobre els quals

caldrà prendre posicions. Així, alguns dels

debats que es troben actualment sobre la

taula tenen a veure amb: la relació del con-

cepte d’exclusió social amb d’altres pro-

pers (com els de pobresa, precarietat i mar-

ginació...); la dificultat per establir uns límits

en relació amb el debat sobre els elements

estructurals i no estructurals (o contingents)

del fenomen; la variabilitat i la faceta sub-

jectiva de l’exclusió social; i les respostes

polítiques i els models de societat subja-

cents.

Com passa amb molts altres concep-

tes, en un context social tan complex i can-

viant com el nostre, la generalització de l’ús

del terme exclusió social no ha comportat

una reflexió sistemàtica i ordenada, ni sobre

els seus perfils conceptuals, ni sobre les

seves dimensions empíriques. El concep-

te d’exclusió, juntament amb d’altres que

hi estan relacionats com marginació i pre-

carització, pateix múltiples apropiacions i

comporta interpretacions, usos i significats

diferents i dinàmics, segons els contextos

territorials, les xarxes socials i els àmbits

tècnics o polítics pels quals circula.

Com hem palesat, la definició de

pobresa tradicionalment ha estat vincu-

lada a la idea de falta o insuficiència de

recursos financers i, més concretament, a

la insuficiència salarial. Així, la pobresa es

va definir inicialment des d’una òptica

estrictament econòmica, vinculada a

7. P Y, M.; S M, H.; T C, M.

Pobreza y exclusión social en Andalucía. Còrdova: Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto de Estu-

dios Sociales de Andalucía, 2002.

8. Vegeu, especialment, T, J.M. La pobreza capitalista:

sociedad, empobrecimiento e intervención. Madrid: Tecnos, 1993.

I també El juego global: mal desarrollo y pobreza en el sistema

mundial. Barcelona: Icària, 2001.

9. L, M. La caña y el pez: el salario social en las Comuni-

dades Autónomas. Fundación FOESSA, 1995.

10. R, V. Luchar contra la pobreza hoy. “Análisis y Debate”.

Madrid: HOAC, 1993.

l’àmbit del mercat laboral, més tard, es va

conceptualitzar en relació amb la cober-

tura de les polítiques socials, amb els meca-

nismes de transferències.

En aquest context, es van generalitzar

dos tipus de mesures de la pobresa: les

mesures de pobresa absoluta i les de pobre-

sa relativa. Així, per a la quantificació de

la pobresa absoluta, el Programa de les

Nacions Unides per al Desenvolupament

(PNUD) establia la relació amb la cistella

bàsica per a un sistema econòmic donat;

en aquest cas, es tractava d’una mesura

quant al consum, i no quant al treball, i

situava el nivell “d’indigència” en les per-

sones o llars que disposaven de menys del

50% de la cistella bàsica. Al contrari, les

mesures de pobresa relativa es van con-

feccionar prenent com a referència la ren-

da; la Unió Europea defineix la pobresa

relativa com el nivell d’ingrés per sota del

50% de la renda per càpita d’un país, amb

dues variants: la pobresa moderada (30-

50%) i la greu (menys del 30%).

En oposició a aquestes concepcions,

des de la perspectiva de l’exclusió social, la
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pobresa seria vista com un factor més de

vulnerabilitat forta d’exclusió, associada

a l’àmbit de la renda. També des d’aques-

ta òptica, els conceptes de precarietat i mar-

ginació es podrien incloure dins de la noció

d’exclusió social com a dimensions espe-

cífiques de tipus material (precarietat labo-

ral, formativa, territorial, d’habitatge, etc.)

i relacional (marginació entesa com a refús

social secundat per la debilitat en les xar-

xes socials de suport, desestructuració fami-

liar, dèficits de ciutadania, etc.).

No obstant això, hem de tenir present

que la pobresa és quasi sempre una cons-

tant en les situacions de vulnerabilitat social

i exclusió. Alhora, en certa mesura el con-

cepte d’exclusió ens remet al concepte de

marginació, ja que aquest s’ha utilitzat tam-

bé per parlar de processos en els quals a

una situació de pobresa s’hi sumava la

manca de relacions personals, socials i

comunitàries, imprescindibles per a la inte-

gració social.

El concepte de marginació, com apun-

ta Margarita Campoy,11 al·ludeix a “reali-

tats molt diferents que comparteixen cer-

ta o almenys parcial exclusió de la

consideració de normalitat d’un determi-

nat sistema social, de manera que es gene-

ra així un distanciament respecte a les nor-

mes de comportament predominants”. Els

marginats i marginades socials serien,

doncs, aquelles persones que, en darrer ter-

me, finalment es veuen excloses dels àmbits

del treball, la vida familiar o les relacions

socials, a causa de circumstàncies perso-

nals (disfuncionalitats físiques, psicològi-

ques i socials; o bé manca dels requisits exi-

gits en diferents esferes socials de relació),

acompanyades de privacions de diverses

(per raons culturals, educatives i econò-

miques, així com per manca de condicions

per emprar eficientment els recursos tèc-

nics i simbòlics de la societat). 

En definitiva, els factors de margina-

ció social (racials i ètnics, ecològics, ide-

ològics, culturals, econòmics, educatius i

professionals, de gènere i edat, etc.), sumats

a situacions de pobresa econòmica,

exclouen els individus dels canals de par-

ticipació en la vida social.

Aspectes comuns a la majoria
d’aproximacions

A partir d’un cert moment sembla que

s’estableix un acord implícit entre la comu-

nitat científica i els òrgans institucionals

a l’hora de referir-se al terme exclusió social.

L’exclusió social seria vista com un feno-

men canviant, relacional, inserit en el marc

de les transformacions cap a les societats

postindustrials, i susceptible de mediacions

polítiques col·lectives.

Alguns dels aspectes que cal desta-

car serien els següents:

• Es vincula l’exclusió social a la idea

de ruptura o dèficits dels mecanismes

d’inclusió que existien en la societat indus-

trial (el mercat laboral fordista i l’estat de

benestar keynesià no forçosament gene-

raven “igualtat”, però sí “inclusió”).

• L’exclusió és entesa com un feno-

men dinàmic (exclusió com a trajectòria,

itinerari, procés, recorregut).

• S’assumeix la idea de la democra-

tització dels riscos d’exclusió (societat del

risc), per la qual cosa ja no podem parlar

11. CAMPOY, M. “Marginación y pobreza”, Revista del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 35. Madrid: Subdirección

General de Publicaciones, MTAS, 1998.

de col·lectius vulnerables per definició i

d’altres de no vulnerables, ja que l’exclu-

sió és un fenomen de geometria variable.

• En concordança, també s’intro-

dueixen els conceptes de diversitat, plura-

lisme i complexitat a l’hora de pensar

l’exclusió social. Ha tingut lloc una diver-

sificació dels eixos de desigualtat, i  per

això l’exclusió social no només se centra

en l’eix economicolaboral.

• Ens trobem en una societat més

complexa i l’exclusió té un caràcter multi-

dimensional.

L’exclusió social, des del nostre punt

de vista, és un fenomen en el qual con-

flueixen diversos components clau, la suma

dels quals ens acosta a una visió més encer-

tada d’aquest. L’exclusió social és, doncs,

un fenomen estructural, dinàmic, multi-

factorial i multidimensional, i polititzable.

En primer lloc, l’exclusió és un fenomen

estructural, ja que s’inscriu en la trajectòria

històrica de les desigualtats socials, amb ante-

cedents clars en forma de necessitats col·lec-

tives intenses des de l’inici de la industria-

lització i la urbanització massiva dels segles

XIX i XX. En aquest sentit, la transició cap a la

societat postindustrial ha generat noves frac-

tures en el teixit social, la ruptura de certes

coordenades bàsiques d’integració que

s’emmarquen en un nou sociograma de

col·lectius exclosos. No obstant això, aquests

col·lectius no es troben predeterminats, sinó

que, com a fenomen dinàmic, l’exclusió afec-

ta de forma canviant les persones i els col·lec-
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tius en funció de les modificacions que es

puguin donar en el seu camp de vulnerabi-

litat, les dinàmiques de marginació. 

A més, l’exclusió no es pot atribuir a una

sola causa, sinó a una multitud d’elles que,

en conjunt i fortament interrelacionades,

constitueixen situacions desfavorables. En

altres paraules, l’exclusió social és un feno-

men polièdric que té el seu origen en múlti-

ples factors (educatius, formatius, sanitaris,

relacionals, etc.). En conseqüència, qualse-

vol iniciativa encaminada a abordar situa-

cions d’exclusió social haurà de dissenyar-se

des d’una perspectiva integral i haurà de ges-

tionar els seus processos des de l’horitzon-

talitat o transversalitat. Finalment, com ja

s’ha apuntat en altres estudis,12 l’exclusió

social no està inscrita de forma fatalista en el

destí de cap societat, sinó que és suscepti-

ble d’ésser abordada des dels valors, des de

l’acció col·lectiva, des de la pràctica institu-

cional i des de les polítiques públiques. És,

en tot cas, un fenomen polititzable.

Així, l’exclusió no seria només la insu-

ficiència de recursos financers, sinó que

s’acompanya d’una acumulació de limita-

cions o dèficits (educatius, sanitaris, d’habi-

tatge, d’ocupació, etc.) que impedeixen a

les persones o grups que els pateixen acce-

dir a béns i drets considerats bàsics, par-

ticipar en la vida social, en definitiva, cons-

tituir-se com a ciutadans i ciutadanes.

Les concepcions que han gaudit de

més acceptació no estan exemptes de crí-

tica. Tant la perspectiva de Robert Castel

com la revisió i adaptació de la seva obra

feta per José Félix Tezanos, mitjançant la

teoria del model de “doble ciutadania”,

ens remeten al problema dels límits. 

La simplicitat d’aquest model és un

dels seus aspectes més discutits. Si sabem

que l’exclusió és un fenomen divers, com-

plex, etcètera, voler categoritzar-lo i ope-

racionalitzar-lo amb precisió per fixar els

límits entre exclusió i vulnerabilitat ens

pot portar a no comprendre la variabilitat

i el dinamisme del fenomen. Si hi ha dife-

rents zones d’exclusió i integració en les

nostres societats, ¿on acaba la inclusió

social i on comença la vulnerabilitat? ¿en

quin moment la vulnerabilitat es transfor-

ma en exclusió? Fins i tot si sostenim

l’existència d’un continu exclusió-inclusió

(delimitat per un conjunt de variables de

caràcter laboral, familiar, social, residen-

cial, assistencial o reintegrador) entre les

“zones negres” d’exclusió i els “espais gri-

sos” de vulnerabilitat social, les pregun-

tes continuen obertes. 

Alhora, abordar el tema mitjançant

una definició senzilla com “estar exclòs/a

és estar fora del sistema, mentre que la per-

sona pobra està dins del sistema” ens plan-

teja noves objeccions. D’una banda, l’argu-

ment de la dualitat parteix d’un pressupòsit

discutible: l’existència efectiva d’un “dins”

i un “fora”; la idea, en altres paraules, que

les persones estan vinculades per mitjà

d’una mena de cordó umbilical a la mare

societat, sense el qual es veurien irrever-

siblement exposades a la perdició. 

Des d’aquesta òptica, no s’està tenint

en compte el fet que les poblacions més

desavantatjades, tradicionalment i encara

en l’actualitat, han tendit i tendeixen a

desenvolupar mecanismes i fórmules adap-

tatives alternatives, tant amb vista a la sub-

sistència com per mantenir la coherència

subjectiva davant de situacions extremes.

És més, les activitats no formalitzades (per

exemple de tipus econòmic i laboral), a les

quals recorren les poblacions més vulne-

rables, no deixen de formar part del mateix

sistema, malgrat que no hi estiguin necessà-

riament previstes.

En la mateixa línia, si definim l’exclu-

sió social com un fenomen estructural,

estem assumint que l’exclusió forma part

del sistema, malgrat que els riscos es dis-

tribueixin desigualment. Podríem, doncs,

acceptar la idea que el sistema té un dins i

un fora que componen el tot, però tenint

sempre present que l’un es distingeix de

l’altre per la seva funcionalitat-disfuncio-

nalitat, o per “formes diferents d’estar”

(inclòs/a o exclòs/a) dins el sistema. Així

mateix, la relació entre els mitjans o recur-

sos de tipus material i els vincles socials de

què disposen les persones, les llars, les famí-

lies o els grups socials fixarien aquestes

diverses formes d’estar dins del sistema

social, que podríem dibuixar com segueix:

Vincles socials

Més Menys

Més Inclusió Segmentació

Menys Pobresa Exclusió

Font: elaboració pròpia.

12. Vegeu S, J. “Dimensiones de la exclusión social. Los

factores territoriales y comunitarios en las políticas de inclu-

sión” a Área Social, Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo

Social y Asistentes Sociales de Castilla-La Mancha, revista semes-

tral núm. 2, gener de 2002.
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